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TECHNISCHE FICHE

TwinBond Tape
DUBBELZIJDIGE SCHUIMTAPE

Dubbelzijdige schuimtape met een gesloten cellulair polyethyleen schuim.

Zeer hoge onmiddellijke kleefkracht.

Grote afscheursterkte.

Zeer goede temperatuur bestendigheid.

Gebruik

• Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reinigen met TwinBond Clean en/of TwinBond Foam.
• Aandrukken.

Product

Karakteristieken

Twinbond Tape is een dubbelzijdige tape die bestaat uit 
een gesloten cellulair polyethyleen schuim, bedekt met een acrylaat 
lijm. TwinBond Tape heeft een zeer hoge onmiddellijke kleefkracht 
en een zeer grote afscheursterkte.

Toepassingen

De ideale derde hand bij verticale verlijmingen die gelijk de finale 
dikte van de lijmril bepaalt.

Verpakking

TwinBond Tape - wit 3mm 550301700

TwinBond Tape - zwart 3mm 550303700

Technische Eigenschappen

• Lijm: gemodificeerde acrylaat.
• Schuim: gesloten cellulaire polyethyleen.
• Schutfolie: blauwe silicone papier.
• Densiteit: 55 kg/m³.
• Hechtingskracht: 18N/25 mm na 1 minuut, 19N/

25 mm na 20 minuten.
• Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +100°C.
• Applicatie temperatuur: +15°C tot +30°C.
• Dikte: 3mm.
• Breedte: 12mm.
• Lengte: 25 meter.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

bitumen eerst testen op hechting.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
• Veiligheidsmaatregelen: gelieve de 

veiligheidsfiche te raadplegen.
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